
COMPUTAÇÃO GRÁFICA II E III 
PROMOB 

Construção de piso e teto, inserção de portas e 
janelas, iniciação à inserção de módulos. 



Construção e edição de piso e teto 



Criando o piso: 
  

 
Através do menu editar -> 
ajustar limites de piso,  é 
possível ajustar o piso ao limite 
das paredes. 
 
Vale lembrar que o piso será 
sempre uma superfície 
retangular, sem espessura. 
 
A edição das formas do piso é 
útil apenas para a posterior 
construção do teto. 
 
Também é possível ajustar o 
piso através da barra de 
atalhos. 
 
 
 
 



Editando o piso: 

Para ajustar o piso de acordo com o 
formato das paredes, utilizaremos a 

opção Editar Geometria, da seguinte 
maneira: 
 
• Clique com o botão direito sobre o 

piso.  
 

• Selecione a opção Editar de 
Geometria. Logo abrirá uma janela 
de edição em 2D, representando o 
piso em planta. 
 

 
Nessa janela o piso é representado pelas 
linhas vermelhas enquanto as paredes 
são vistas em cinza. 
 

 



 Para que o piso tenha a mesma forma 
das paredes é necessário movimentar as 
arestas que  representam o piso (linhas 
vermelhas) de acordo com o formato 
das paredes (linhas cinza). 

 

• Movimente os vértices para alterar a 
forma do piso de acordo com o formato 
das paredes. 

 

• Se houver necessidade de incluir outros 
vértices em uma aresta, clique na 
ferramenta Adicionar Vértice e após 
clique na aresta que deve receber o 
novo vértice.   Lembre-se que para fazer 
a movimentação do vértice é necessário 
utilizar a ferramenta selecionar . 

 Após realizar todos os ajustes, clique no 
botão OK para finalizar. 

 

 



Criando o teto: 

* O teto é uma reprodução do 
piso, portanto o piso deve estar 
bem ajustado antes que se 
construa o teto (laje). 
 
Através do menu editar -> 
construir teto,  é possível 
levantar o teto a partir dos 
limites do piso. 
 
 
 



 Também é possível criar o 
teto através da barra de 
atalhos, o ícone está 
disponível no centro do 
painel. 

 

 OBS- Para criar sancas e 
rebaixos (gesso) usaremos 
a ferramenta geometria 
que será vista 
poteriormente. 

 

 Não existe possibilidade de 
editar o teto, por isso a 
criação adequada do 
piso é tão importante. 



Inserção de portas e janelas: 

 

 
As portas e janelas, no promob, 
são elementos modulares assim 
como os móveis. 
 
Então, tudo que veremos para 
colocação  de portas e janelas 

como: inserção dos módulos, 
réguas, tomada de medidas, 
etc.; serve para os módulos de 
móveis e será brevemente 
revisto nessa ocasião. 
 
 
 
 



Na pasta DECORE: 

 Para ter acesso às portas e 
janelas abra a aba de 
módulos (no canto superior 
esquerdo) e fixe (através do 
alfinete a aba no lugar). 

 Nos módulos, procure a 
pasta DECORE e a 
subpasta PORTAS/ 
JANELAS. 
 

 Para usar o módulo 
escolhido basta arrastá-lo 
para o plano (parede ou 
piso) no qual deverá ser 
inserido, ou dar um duplo 
clique. 
 



Réguas ergonômicas: 

 Quando uma parede está selecionada 
é possível observar a existência de 
algumas marcações de alturas.  Essas 
marcações  correspondem a alturas 
ergonômicas mais comumente 
utilizadas e variam conforme o 
ambiente escolhido. 

 As réguas exibidas nas paredes do 
projeto servem como guias 

 para a inserção, posicionamento e 
movimentação dos módulos. 

 



 Os grupos de réguas 
cadastrados em seu 
Promob podem ser 
consultados através de 
clique com o botão direito 
em qualquer uma das 
paredes.  

 

 A opção Réguas exibe os 
grupos de réguas 
disponíveis. 

 

 Para selecionar um novo 
grupo, basta clicar uma 
vez sobre o nome  do 
grupo desejado 



 O Promob permite que você 
personalize grupos de 
réguas.  

 

 Para criar um novo grupo 
de réguas através do editor 
de réguas proceda da 
seguinte maneira: 

 Clique com o botão direito 
sobre uma das paredes, 
aponte para a opção Réguas 
e após clique em Editar 
Réguas. 

 



  Na barra de ferramentas do 
editor de réguas, clique em 
Configurar Grupos. 

 

  Na janela Configurar Grupos, 
clique em Adicionar Grupo. 

 

 Digite um nome para o novo 
grupo e pressione a tecla Enter. 

 

 Clique em fechar. 

 

 Acesse a lista de grupos e 
selecione o grupo em que as 
réguas serão inseridas. 
 



 Clique na ferramenta Adicionar Régua e 
movimente o cursor para a área cinza. 

 Clique no local em que deseja inserir a 
nova régua. 

 Após inserir as réguas as propriedades a 
seguir podem ser definidas. Para ter 
acesso a estas propriedades selecione a 
régua utilizando a ferramenta Selecionar, 
na barra de ferramentas superior da 
janela do editor de réguas. 

  Atrair: habilita ou desabilita a atração 
quando os módulos são aproximados das 
réguas. 

  Gap: determina a distância mínima em 
que os módulos são atraídos para as 
réguas. 

  Valor: distância da régua com relação ao 
piso. 



Propriedades: 

 Na extrema direita da área de 
trabalho é possível acessar a 
barra de propriedades dos 
módulos (assim como 
fazíamos com as paredes). 

 Ao trabalhar um módulo, são 
exibidos vários dados em sua 
caixa de propriedades. 

 Através desse mecanismo é 
possível, alterar as dimensões 
do módulo, seu 
posicionamento, camada, 
informações de orçamento 
etc. 

 



 O funcionamento da 
caixa de propriedades é 
idêntico ao 
funcionamento da caixa 
de propriedades das 
paredes, ou seja, basta 
entrar com o valor 
desejado e clicar Enter. 

 



Favoritos: 
 

 O Promob permite o 
armazenamento de 
composições para serem 
utilizados em outros 
projetos. Ao incluir um item 
aos Favoritos, uma nova 
aba é incluída em seu 
Promob. 

 Para incluir um item aos 
favoritos: 

 Clique com o botão direito 
sobre o módulo ou grupo 
de módulos que deseja 
inserir nos favoritos do 
Promob. 



 

 Selecione a opção Adicionar 
para Favoritos. 

 Um assistente com as 
seguintes etapas é exibido: 

 

  Etapa 1 – Nome e 
Descrição: informe um 
nome para ser exibido 
abaixo do desenho do 
módulo, na barra de 
modulação e uma descrição 
mais detalhada a respeito 
do módulo ou conjunto. 

 



 Etapa 2 – Imagem: utilize as ferramentas zoom, pan e rotação através do mouse 
para posicionar a imagem do módulo de acordo com sua preferência. Utilize a 
opção Configurações para definir os efeitos da imagem do favorito, esta será a 
maneira como ele será exibido na barra de módulos. 

 

 Etapa 3 – Local: defina um local para salvar o módulo favorito, dentro da linha de 
Favoritos. Utilize o botão Criar, ao lado, para criar grupos e subgrupos de favoritos. 
Por exemplo, você pode criar um grupo chamado Cozinhas e dentro deste grupo, 
criar outros grupos como Mesas, Armários, etc. 

 

 

 

Renomear ou Remover Favorito: 
 
1. Na barra de modulação, localize o favorito que deseja 
remover/renomear. 
2. Selecione a opção Remover/Renomear. 
3. Confirme a exclusão no caso de exclusão, ou digite o 
nome do favorito se deseja alterar o nome do mesmo. 


